PRIMĂRIA COMUNEI TULUCESTI
Tel. 0236/345007
Fax. 0236/345707
Nr. 8107/05.09.2019
Consiliul Local Tuluceşti, reprezentat prin primar Bratu Petrică, vă roaga să
publicaţi în data de 08.09.2019 pe site-ul primăriei următorul anunţ:

Consiliul Local Tuluceşti, reprezentat prin primar Bratu Petrică, organizează
examen de promovare în grad profesional pentru un funcţionar public din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Tuluceşti. Funcţionarul public este
încadrat în cadrul compartimentului “mediu şi proiecte”. Astfel, examenul de promovare
în grad profesional se va organiza în data de 08.10.2019, orele 10,00 – proba scrisă -, iar
interviul se va desfăşura cu respectarea prevederilor art. 618 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ -, la sediul Consiliului Local Tuluceşti, din sat Tuluceşti,
comuna Tuluceşti, str. Primăriei nr. 12, cod 807300, judeţul Galaţi. Funcţionarul public
trebuie să îndeplinească prevederile din art. 479 din OUG nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ. Perioada de depunere a dosarelor este de 08.09.2019 – 30.09.2019;
Bibliografia de examen se regăseste la secretar comună;

Bibliografie, post inspector, clasa I, principal

Constituţia României, republicată în M.O nr. 762/31.10.2003;
OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ;
Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O nr.
251 din 22.03.2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 143/2018privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu
ORDIN nr. 1503 din 18 decembrie 2017 privind modificarea si completarea
Ordinului ministrului mediului si gospodsririi apelor nr. 578/2006 pentrua probarea
Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
HG nr. 540 din 2016 privind bateriile si acumulatorii pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
HG nr. 1079 din 2011 privind bateriile si a cumulatorii
Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor
Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
Hotararea nr. 235 din 7 martie 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
Hotararea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul României
Hotararea nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor
Hotararea nr. 856 din 16 august 2002 privind evident gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusive deşeurile periculoase
Hotararea nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi
acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
Ordonanta de Urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente
electrice şi electronice
Ordonanta de Urgenta nr. 38 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor

